امراض ساری حيوانات در افغانستان

۶
کولی باسيلوز
)(Colibacillosis
اين بيماری در
افغانستان پيدا می
شود.
.١تعريف
کولی باسيلوز يک بيماری معمولی بکتريايی مرغھا است که به وسيله ی  E.coliبه ميان
می آيد و توسط ناجوری سيستمی و حاصلدھی ناچيز  ،مشخص می شود.
.٢عامل شناسی
عامل بيماری اشريشياکوالی)  (Escherichia coliاست .اين باکتری ھا در ھمه جا در
محيط موجود و دخول آن ھا در بدن توسط نا پخته گی ايمونولوژيک ،نارسايی معافی،
بيماری تنفسی و بھداشت خراب  ،مساعد می شود.
 .٣سرايت
پرنده عامل بيماری را از محيط بدست می آورد  .کولی باسيلوز در اکثر حاالت پس از
بيماری ھای تنفسی مثل ويروس برونشيت ساری يا مايکوپالزما گالی سپتيکوم  ،به وقوع
می پيوندد .خساره مند شدن غشا ھای مخاطی امکان دخول  E.coliرا در بدن مساعد
ميسازد .ھمچنان به دنبال بيماری گومبورو ،مرغھا نارسايی معافی کافی نشان می دھند که
دراثر آن  E.coliميتواند در بدن داخل گردد.
 .۴انواعی که مصاب می شوند
تمام انواع مرغ در برابرانکشاف کولی باسيلوز حساس اند.
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 .۵عاليم کلينيکی
دوره ی مخفی بيماری  ١٠-٢روز است .ميزان مصابيت متفاوت است  .دخول باکتری در
خون )سپتی سيميا –  ( Septicemiaبا دانه دار شدن غشاھای سيروزی و برخی از
اعضای جامد )شش  ،جگر و تلی ( ھمراه مي باشد.
نشانه ھای کولی باسيلوز مشتمل بر سرفه ،نفس تنگی ،افسرده گی شديد ،بی اشتھايی و
نموی ناچيز ميباشند .ميزان مرگ و مير ٢٠.۵٪می باشد.
 .۶دريافت ھای پتولوژيک
در زمان معاينه ی پس از مرگ در باالی تمام غشای ھای سيروزی التھاب فبرينی موجود
بوده می تواند .در نھايت امکان مشاھده ی التھاب کيسه ھای ھوايی ،پريکارديت ،پريتونيت،
پری ھپاتيت و ساينوويت نيز وجود دارد .افزون بر اين ھا ،باکتری ميتواند به اعضای جامد
بدن به ويژه جگر و تلی حمله ور شده و باعث پنديدن اعضای نامبرده و تشکل گرانولوما ھا
يا انکشاف تراوش ھای پنيری در آنھا گردد.
 .٧تشخيص
آفت ھای پتولوژيک ناشی از بيماری بسيار مشخص اند .تشخيص قطعی بيماری به کشت
بکتريا در البراتوار ضرورت دارد  .تشخيص تفريقی آن مشتمل بر  :بيماری مزمن تنفسی،
کولرای مرغ و بيماری پلوروم می باشد.
 .٨تداوی
شماری از انتی بيوتيک ھا مانند اموکسی سيلين  ،تتراسيکلين ھا  ،جنتامايسين  ،سفتيوفور و
فلوروکينولون ھا E.coli ،را در داخل بدن پرنده می کشند .چون  E.coliدر محيط به طور
وسيعی وجود دارد ،از اين لحاظ عامل ھای تمايل دھنده يی موجود اند که به  E.coliاجازه
دخول در بدن و توليد بيماری را ميدھند .توجه به اين عامل ھای تمايل دھنده  ،نسبت به
تداوی به وسيله ھر نوع انتی بيوتيک برای گله کمک بيشترمی کند.
 .٩جلوگيری و کنترول
واکسين ھای تجارتی فراھم اند  ،اما کاربرد وسيع نه دارند .چون نارسايی معافی وبيماری
ھای تفسی )بيماری گومبورو  ،ويروس برونشيت ساری  ،مايکوپالزما گالی سپتيکوم(
ظھور کولی باسيلوز را مساعد می نمايند ،از اين سبب کنترول اينھا اھميت دارد.
بھداشت خوب و تغذی کافی مانع واقعات زياد کولی باسيلوز ميشوند .به منظور جلوگيری از
عفونت ھای ناف  ،نگھداری بھداشت در نھادھای چوچه کشی اھميت ويژه دارد.
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کولی باسيلوز –سطح جگربا فيبرين پوشيده
شده

کولی باسيلوز -موجوديت فبرين و
تراوش ھای پنيری در سطح شش ھا
و پوشش فبرينی تلی
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